HỘI THẢO QUỐC TẾ
“PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI”
Địa điểm: Đại học Thái Nguyên
Thời gian: Từ ngày 11 – 13 tháng 06 năm 2014
Được tổ chức bởi: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và Đại học Thái Nguyên

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Ngày 0: Đón khách (Thứ ba, 10/06/2014)
Thời gian
08:00 – 16.00

Nội dung
Đón khách đến tham dự Hội thảo

Địa điểm
Khách sạn

Ngày 1: Tham quan (Thứ tư, 11/06/2014)
Thời gian

Nội dung

Địa điểm

08.30 – 10.00

Tập trung tại Khách sạn để đi tham quan thực tế

Khách sạn

10.00 – 12.00

Thăm mô hình trồng na và chăn nuôi điển hình của người dân tộc ở La Hiên, Võ Nhai

Huyện Võ Nhai

12.00 – 13.30

Ăn trưa

13.30 – 14.30

Thăm núi Pháo

Huyện Đại Từ

14.30 – 15.30

Thăm làng chè Tân Cương

TX Tân Cương

15.30 – 17.00

Thăm Hồ Núi Côc – Công ty Chè Hoàng Bình

18.30 – 20.00

Ăn tối

Ngày 2: HỘI THẢO (Thứ năm, 12/06/ 2014)

Thời gian

Nội dung

08.00 – 08.30-

Khách tham dự Hội thảo đăng ký
Trình chiếu Videos: Giới thiệu Đại học Thái Nguyên, Làm sao để thoát khỏi sự nghèo đói ở Việt Nam,Giáo dục
cho trẻ em dân tộc thiểu số

-

Diễn văn chào mừng của GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

08.40 – 08.50

Phát biểu của bà Ms. Victoria Kwakwa, Đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

08.50 – 09.00

Phát biểu của Ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch trường trực UBND Tỉnh Thái Nguyên

09.00 – 09.10

Phát biểu của Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc

-

Hội trường

-

Hội trường

Phiên toàn thể 1: Các chính sách ở Việt Nam nhìn từ góc độ chính phủ và quan điểm của các nhà tài trợ

09.10 – 09.30-

Kết quản giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và định hướng chính sách giai đoạn tới.
Diễn giả: Ông Ngô Trường Thi, Chánh văn phòng quốc gia giảm nghèo,Bộ Lao động thương binh và Xã hội

09.30 – 09.50-

Chính sách dân tộc trong giảm nghèo và phát triển KTXH vùng miền núi: Kết quả giai đoạn 2005 – 2013 và
định hướng đến năm 2020.
Diễn giả: Ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc

-

Hội trường

Diễn văn chào mừng

08.30 – 08.40

-

Địa điểm

09.50 – 10.20-

Thảo luận phiên toàn thể

10.20 – 10.40-

Giải lao và xem trưng bày/ triển lãm

-

10.40 – 11.00-

Thí điểm các dự án phát triển và thể chế hóa các chính sách phát triển kinh tế
Trình bày bởi: Ông Trần Ngọc Hùng, Vụ trưởng – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo điều phối các vùng kinh tế
trọng điểm, Bộ kế hoạch và đầu tư

-

11.00 – 11.20

Hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững

Hội trường

Diễn giả: Ông Tạ Hữu Nghĩa, Chánh văn phòng, Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
11.20 – 12.00-

Thảo luận phiên toàn thể

12.00 – 13.30-

Ăn trưa

-

Phiên toàn thể 1: Các chính sách ở Việt Nam nhìn từ góc độ chính phủ và quan điểm của các nhà tài trợ (tiếp)
13.30 – 13.50-

Quan điểm của các nhà tài trợ trong việc giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
Diễn giả: Ông Gavan McCann, Trưởng nhóm công tác dân tộc thiểu số, Irish Aid

13.50 – 14.00

Thảo luận phiên toàn thể

-

Hội trường

Phiên toàn thể 2: Các kinh nghiêm quốc tế
14.00 – 14.20

Chiến lược bảo tồn và Phương pháp tiếp cận phát triển bền vững và giảm nghèo trong khu vực núi của Nepal
Diễn giả: Mr. Prabu Budhathoki, Giám đốc/ Đại diện của IUCN tại Nepan

14.20 – 14.40

Các chính sách giảm nghèo và phát triển nông thôn đối miền núi ở khu vực miền trung Andean của Nam Mỹ
Diễn giả: Mr. Alejandrino Camino D.C., Giám đốc, Quỹ di sản toàn cầu tại Peru

14.40 – 15.00

Thảo luận phiên toàn thể

15.00 – 15.20-

Giải lao và xem trưng bày/ triển lãm

-

15.20 – 15.40

-

Họp các phiên chuyên đề 1: Các kinh nghiệm quốc tế và trong nước
Sinh kế và liên kết thị trường
Phòng số 1

Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Phòng sô 2

Đa dạng văn hóa
Phòng sô 3

Giáo dục và sức khỏe
Phòng sô 4

Xem poster và trình chiếu
Video

An ninh lương thực, bảo vệ môi
trường và xóa đói giảm nghèo ở
khu vực miền núi Đông Nam Á
– Đường dẫn đến phát triển bền
vững

Tiếp cận thị trường và phát triển
bền vững của du lịch cộng đồng:
Nghiên cứu tại làng Droong,
Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng
Nam

Sự chênh lệch giữa các quận
ở Meghalaya: Một cách tiếp
cận phát triển con người
Diễn giả:Ông. Purusottam
Nayak, Giảng viên kinh tế,

Diễn giả: Ông. Sushil Pandey,
nhà nghiên cứu, Philippines

Diễn giả: Ngô Thị Trà My,
North-Eastern Hill
Giảng viên, Đại học Quảng Nam University, Ấn độ

15.40 – 16.00

Dự án liên minh nông thôn ở
Bolivia
Diễn giả: Mr. Jhonny
Delgadillo, Coordinator, PAR
in Bolivia

Xem poster và trình chiếu Video

Sự giao lưu và bảo tồn bản ngữ
của cộng đồng người Khmer khu
vực miền núi biên giới Tây Nam
Bộ
Diễn giả: Nguyễn Thuận Quý,
Giảng viên, Đại học Đồng Tháp

Chăm sóc sức khỏe cho bà
mẹ và trẻ em của dân tộc
thiểu số ở tỉnh Yên Bái
Diễn giả: Đàm Khải Hoàn,
Đại học Thái Nguyên

16.00 – 16.20

Phát triển mô hình cải thiện
sinh kế bền vững cho cộng
đồng dựa trên tiềm năng tri
thức bản địa của các dân tộc
thiểu số
Diễn giả: PGS.TS. Ngô Quang
Sơn, Viện trưởng Viện dân tộc
học

Kiến thức bản địa về bảo vệ tài
nguyên rừng của người dân tộc
thiểu số ở miền Bắc Việt Nam
Diễn giả: Dương Thùy Linh,
Giảng viên, Đại học Thái
Nguyên

Xem poster và trình chiếu Video

Sự tham gia của cộng đồng
trong việc phát triển bà mẹ
và trẻ em: Trường hợp của
dự án phát triển tích hợp
cộng đồng ở huyện Hills,
Bangladesh
Diễn giả: Mr. Kamrul
Ahsan - Director,
Bangladesh Academy for
Rural Development

16.20 – 16.40

Phát triển doanh nghiệp dược
liệu ở cộng đồng miền núi phía
đông Nepal: Những bài học
thực tế và thách thức
Diễn giả: Ông. Brian Peniston,
Giám đốc Viện đổi mới và phát
triển sinh kế miền núi, Hoa Kỳ

Phát triển doanh nghiệp cộng
đồng và tiếp thị truyền thống
cho thủ công mỹ nghệ: Kinh
nghiệm từ mô hình
Diễn giả: Ông Erwin L. Diloy,
Philippines

Bình đẳng giới trong gia đình
của người Sán chỉ: Nghiên cứu
trong Bộc Bố Thị xã, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Diễn giả: Tạ Thị Thảo, Giảng
viên,
Đại học Thái Nguyên

Giảm nghèo dân tộc thiểu số:
Điều gì đã xảy ra với trẻ em
dễ bị tổn thương của dân tộc
thiểu số nhất?
Diễn giả: Bà Bế Thị Hồng
Vân, Phó Vụ trưởng Vụ
Chính sách dân tộc, UBDT
và Ông Phạm Thái Hùng,
Chuyên gia tư vấn, Tập đoàn
tư vấn và nghiên cứu Việt

Nam
16.40 – 17.00

Nâng cao sinh kế của người
dân tộc thiểu số thông qua liên
kết thị trường.
Diễn giả: Ông Stewart
Pittaway, Trưởng nhóm, Dự án
giảm nghèo các tỉnh miền núi
phía Bắc

Đánh giá những tác động của mô
hình sinh kế PPFP đến người
dân của xã Hồng Hóa, huyện
Minh Hòa, tỉnh Quảng Bình
Diễn giả: Ông Võ Văn Thiệp,
Trường Đại học Quảng Bình

17.00 – 17.30

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

18.00 – 19.00

Tham quan bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam

19.00 – 20.30

Tiệc chiêu đãi và giao lưu văn hóa

Đào tạo đối với người dân
tộc thiểu số biết ít chữ
Diễn giả: Ông. John Collins,
Nhà nghiên cứu, Úc

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

Ngày thứ 3: HỘI THẢO (Thứ sáu, 13/06/2014)

Thời gian

Nội dung
-

Địa điểm

Họp các phiên chuyên đề 2: Các kinh nghiệm trong nước và quốc tế
Sinh kế và liên kết thị trường
Phòng 1

Biến đổi khí hậu và Môi trường
Phòng 2

Đa dạng văn hóa
Phòng 3

Phân tích và đánh giá nghèo
Phòng 4

08.00 – 08.20

Cơ hội kinh tế cho rừng tư
nhân ở khu vực miền núi của
Nepal
Diễn giả: Ômg Bhola
Bhattarai, Chairman, National
Forum For Advocacy

Tác động của biến đổi khí hậu
đối với sinh kế của dân ở Tây
Nguyên: Nghiên cứu tại tỉnh
Kon Tum
Diễn giả: Ông Nguyễn Tuấn
Anh, Viện hàn lâm khoa học xã
hội Việt Nam

Phát triển bền vững của người
Bahnar trong lĩnh vực kinh tế,
văn hóa, và đời sống xã hội
Diễn giả: Ông Trần Đình
Lâm, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh

Các dân tộc thiểu số nghèo nhất
có được hưởng lợi ích từ các
chương trình xóa đói giảm
nghèo lớn không? Bằng chứng
ở Việt Nam
Diễn giả: Ông Phùng Đức
Tùng, Viện trưởng, Viện nghiên
cứu phát triển Mekong

08.20 – 08.40

Mô hình xóa đói giảm nghèo
bền vững cho đồng bào dân tộc
thiểu số huyện Ba Bể, tỉnh Bắc
Kạn thông qua việc thực hiện
liên kết sản xuất khoai tây hàng
hóa bao tiêu đầu ra giữa doanh
nghiệp và nông dân

Thích nghi với biến đổi khí hậu
trong nông nghiệp, thủy sản, bảo
tồn tài nguyên thiên nhiên giữa
những người dân ản địa ở thung
lung Cagayan, Phi líp pin
Diễn giả: Ông. Manuel S. Tan
JR, Philippines

Hội nhập xã hội giữa những
người dân tộc thiểu số: Kinh
nghiệm của Trường đại học
Malaysia
Diễn giả: PGS.TS Hamdan
Bin Said, Malaysia

Bình đẳng trong cộng đồng ?
Dân tộc thiểu số và tăng trưởng
kinh tế ở Việt Nam từ 1989 2009
Diễn giả: ông. Gabriel
Demombynes, World Bank

Khả năng học sinh của dân
tộc thiểu số - Tiền đề cơ bản

Khó khăn trong việc xây dựng
và thực hiện kế hoạch phát triển

08.40 – 09.00

Diễn giả: Ông Đàm Thế Chiến,
Trung tâm nghiên cứu đất và
phân bón
Xóa đói giảm nghèo cho đồng
Tri thức bản địa trong việc thích
bào dân tộc miền núi: Liên kết ứng với biến đổi khí hậu của

tới thị trường
Diễn giả: Ông Kriengsak
Chareonwongsak, Thái Lan

người dân tộc thiểu số ở miền
núi
Diễn giả: Ông Hồ Ngọc Sơn,
Đại học Thái Nguyên

09.00 – 09.20

Lợi ích cho người dân và
doanh nghiệp: Nghiên cứu về
quảng bá trà ở tỉnh Phú Thọ
Diễn giả: Ông. Eduardo
A.Sabio, Đại diện khu vực,
VECO Vietnam

Một số vấn đề trong việc bảo vệ
môi trường gắn với phát triển
bền vững ở miền núi phía Bắc
Diễn giả: Bà Vũ Thi Thanh
Minh, Phó tổng biên tập tạp chí
Dân tộc,Ủy Ban dân tộc

09.20 – 09.40

Hướng dẫn người dân sản xuất
rau trái vụ ở Mộc Chấu – Sơn La
Diễn giả: Nguyễn Phi Hùng, Viện
Khoa học Kỹ thuật nông lâm
nghiệp miền núi phía Bắc

Một số kinh nghiệm trong việc
lựa chọn, xây dựng, nhân rộng
mô hình xóa đói, giảm nghèo và
chống tái nghèo bền vững cho
đồng bào dân tộc Mông và Dao
tại các huyện khu vực núi đất –
Bài học từ dự án ở xã Bản Péo,
huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà
Giang
Diễn giả: Ông Nguyễn Viết
Hiệp, Viện thổ nhưỡng Nông
hóa

09.40 – 10.00

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

đảm bảo chất lượng phát triển
nguồn lực cho phát triển bền
vững trong dân tộc thiểu số
Diễn giả: Ông Phạm Hồng
Quan, Hiệu trưởng trường
Đại học Sư Phạm, Đại học
Thái Nguyên

kinh tế ở các xã nghèo ở tỉnh
Đắc Nông
Diễn giả: Ông Phan văn Tân,
Đại học Tây Nguyên

Hỗ trợ, phát triển sinh kế cho
người dân và cộng đồng dân cư
gắn với hoạt động bảo vệ và
phát triển rừng ở tình Điện Biên
Diễn giả: Ông Phạm Đức Hiển,
Giám đốc Sở Nông Nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Điện
Biên

Thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm

10.00 – 10.20

Giải lao và xem trưng bày / triển lãm
Họp phiên toàn thể 3: Những kinh nghiệm trong nước và quốc tế

10.20 – 10.40

Dân tộc thiểu số ở Việt Nam và Đông Bắc Ấn độ
Diễn giả: Ông Rajen Singh Laishram, Phòng khoa học chính trị, Đại học trung tâm Manipur, Ấn độ

10.40 – 11.00

Xây dựng trên nền tảng vững chắc: Dự án phát triển cho người Ecuador bản địa
Diễn giả: Ông Luis Felipe Duchicela, Ngân hàng thế giới

11.00 – 11.20

Thảo luận phiên toàn thể

10.20 – 11.40-

Những vấn đề thiết yếu để đạt được phát triển bền vững của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Diễn giả: Ồng Hoàng Văn Tú, Đại diện CARITAS

11.40 – 12.00-

Những khoảng cách trong nghiên cứu về bạo lực giới ở Việt Nam: Nhóm dân tộc thiểu số vùng xa
Diễn giả: Bà Lê Thị Hồng Giang, Chuyên gia về bạo lực giới, tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

12.00 – 12.20

Thảo luận phiên toàn thể

Hội trường

Bế mạc
12.20 – 12.30

Phát biểu của đại diện Ngân hàng thế giới

12.30 – 12.40-

Phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ

12.40 – 12.50

Phát biểu của Đại học Thái Nguyên – PGS.TS Đặng Văn Minh, Phó Giám đốc

12.50 – 14.00

Ăn trưa

14.00 – 16.00

Chương trình tham quan, mua sắm tại Thành Phố Thái Nguyên (tham khảo)

Hội trường

